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En designudfordring
Kategorien er bred og spænder lige fra at udvikle og bygge en teknologisk dims, bro, oprette eller konstruere
noget, til at designe et event eller en social begivenhed.

Et meningsfuldt spørgsmål
Meningsfulde spørgsmål har flere svar, mange vinkler der appellerer til forskellige mennesker og indbyder til
forskellige tanker. For eksempel "Hvordan kan vi vide hvilke nyheder, man kan stole på? ”

En undersøgelse
Kategorien involverer at eleverne besvarer et spørgsmål der undersøges via en hypotese, dataindsamling, analyse og konklusion. Det forekommer typisk i historie, naturfagene og undertiden matematik. En rapport, poster, en
forsøgsopstilling eller en faglig præsentation er almindelige produkter.

Et abstrakt problem
I denne kategori er de studerende ikke fokuseret på en konkret problem eller produkt, men snarere på immaterielle ideer og koncepter. De laver en video, en præsentation med visuelle hjælpemidler, skuespil, kunstværker
eller afvikle poesi- eller science slam.

En autentisk udfordring
En virksomhed eller en fagperson stiller en case som eleverne skal løse. Det vigtigste i kategorien er samarbejdet
med en autentisk modtager om en autentisk problemstilling.
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Tjekliste - 5 typer af PBL forløb

De fem typer af PBL-forløb
Et autentisk problem
En virksomhed eller en fagperson stiller en case som eleverne skal løse. Det vigtigste i kategorien er samarbejdet med en
autentisk modtager om en autentisk problemstilling.
Et abstrakt problem
I denne kategori er de studerende ikke fokuseret på en konkret problem eller produkt, men snarere på immaterielle ideer
og koncepter. De laver en video, en præsentation med visuelle hjælpemidler, skuespil, kunstværker eller afvikle poesi- eller
science slam.
En undersøgelse
Kategorien involverer at eleverne besvarer et spørgsmål der undersøges via en hypotese, dataindsamling, analyse og konklusion. Det forekommer typisk i historie, naturfagene og undertiden matematik. En rapport, poster, en forsøgsopstilling
eller en faglig præsentation er almindelige produkter
Et meningsfuldt spørgsmål
Effektive spørgsmål har flere svar og utallige vinkler, der appellerer til forskellige mennesker og indbyder til forskellige tanker. For eksempel ”Hvordan kan vi beslutte hvilke nyheder man kan stole på? ”
En design-udfordring
Kategorien er bred og spænder lige fra at udvikle og bygge en teknologisk dims, bro, oprette eller konstruere noget, til at
designe et event eller en social begivenhed.
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